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PİYASA 
1-fABERLERİ 

:.q.,~··~ 
'> Buğday satışı 
(,•h" 

~'ti ıre borsasında butday 
•rı çok hararetli olmu,tur. 
.Y•tnıurlar yüzünden köy
tın b 

L"'llı uğdaylarını aatılığa çı-
'ırı alal'l ıeciktiğinden alıcı· 
~t hepsi Ziraat bankasına 
~t •caat etmi,lerdir. Banka 
\,:il~de 450 ton buğday aa
'U~.,d •hliyacı kartılamıtbr. Fi
''çllı' . değişiklik 10 parayı 
&11 '~ıştir. 1 ~-1 lllınlerde Anadoludan but· 

1.. •kı . 
">1~ hının başlamaıı ve fıat· 

dütnıeıi bekleniyor. 

ı~ltoı l 4t---::- 1 • 
t "' e a numune erı 

"~i~lllelat ihraç etmek mak
'Gıtıll Almanyaya rönderilen 
~'k ff~eler beQ'enilmittir. An
~tı ihUıtıriik reaimlerinin atır
"ı'kt racata imkan bırakma· 

ifG •dır. 
l11ı k.Grnet• . . l . b 
··~t'J ınuz, reıım erın a-

lltj1 ı ~eıi için teşebbüılere 
~ "'tııı r ııı, ş ır, Almanlar ıalçabk 

te, tı . d . • 1 f'I mesı e ıstıyor ar. 
\ltuc 
1 1-'iı:~ Ve nişasta ihracatı 
~lt~-ı tın ve Suriyedeki bazı 
'~i ~~ tar.tından 4ehrimiz -
~l~~ l ıkoz fabrikalarından bi
r•i1~ltlerı mektuplarda, Tür· 
;'~,:tı glikoz istenmektedir. 
\'~ tıld•ene mısır fiatleri yük
~'-•ı dutu için ılikoz fahri· 
~t-~ ış memleketlere glikoz 
~·•ı-.. dttıneğe imkan bulma
~1•ıt ır. Maamafih bu ıene 
,,.,,._lllabıuli boldur. Bir kilo 

'tı li 1~ paraya kadar dü
~ ~ı11 tnıt edilmektedir. 
ı'ttGt~ fiatleri bu dereceye 
~ Ilı u takdirde, Türkiyeden "'t• tttaleketlere glikoz ve 

tı.,, \hraç etmek kabil ola-

~ıı~ t~ahkyaiı 
'l~~i~dtıya hükümeti, memle
~ ~~ il en 400 ton bahkya;ı 
qlt~ltdıZere kontenjan tahıiaa-

"''•tt tını bükümetimiı:e bil· 
I', 
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İDAREHANE: 

" POLIGLOT., 
T erceme Bürosu 

Galata, Billur sokak 17 
Tünel yanında 

lLAN ŞARTLARI 
ldarehanernizde görüşülur 

GAZETESİ 
1 elgr.: İ st. ~ll lNAKJ\SA 

Telefon: 4.1097 

- = ==-

PERŞEMBE 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: -
İstanbul Belediyesinden : 

Şehir içindeki buz depo ve şubelerinde perakende olarak buzun 
ltiloıu yüz paradır. Satıcılar tarafından bundan fazla para istendiğı 
veyahut depo şubelerde buz bulunmadığı taktirde en yakın Belediye 
zabitaH merkeaine haber verilmesi mühterem halkımızdan rica olunur. 

İstanbul Belediyesi 

Merkezi Hal Müdürlüğünden 
Hal dahilinde 41 No lu ya:r:ıha

nede icrayi ticaret etmekte bulu
nan Rı:za ve Salih buradaki Tica
ri faalyetfoi tatil ebip yazıhaneyi 
ba~kasına devir etmiştir. 

İdareınizde bulunan 1500 liralık 

teminatı hHapları tasfiye edildik
ten sonra kendi \erine iade edile
ceğinden mezkur yazıhaneden ala
cağı olan müıtahıillerin nihayet 
12·8-9 936 tarihine kadar evrakı 
müspitelerile idaremize müracaat
ları ve bu tarihten sonra yapıla

cak müracaatların kabul edilmeye
ce~i ilin olunur. 

a) MÜNAKASALAR 
1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından : 
Cinsi Miktarı M. Bedeli ilk teminah Ek. Tarihi Saati 

Ton Lira Lira 
Kuru ot 240 5280 396 28·7-936 l4 

" ,, 384 8064 605 " " " J 5 
,, " 493 10864 814 " " " 16 
" " 397 9925 7 45 30-7-936 ı 4 
" " 360 7920 594 ,, ,, " 15 
" " 288 6.336 476 " • " 16 

Sığır eti 32 6880 516 29-7-936 14 
" " 32 6880 516 29-7-936 l 5 

Yukarda y~zıli kuru ot ve etler ayrı şartnameler ve kapalı 
zarf uau lile .atın alınacaktır. Teklif mektupları 13, l 4, 15 kabul 
edilir. İıtekliler şartnameleri görmek üzere her gün ve ekıiltme
ye iftirak için belli gün ve saatte teklif mektupları ve kanunun 
2, 3üncü maddelerindeki veıikalarla Lüleburıazda Satınalma Ko
misyonunda bulunmaları. 

• ti: • 

Buna, Mudanya ve Bandır - yonuna müracaatları. 
ma garnizonları için alınacak • 

* "' olan 42050 kilo sade yağına Kora bağlı birlikler için yedi 
verilen fiyatı pahalı görülmüş· bin kilo sabun açık ekıiltme 
tür. Tahmin edilen bedeli ile satın alınacaktır. Sabunun 
36947 lira '37 kuruştur. Şartna· beher kiloıunun muhamm'!n 
meai komiıyondadır. Paıarhtı bedeli 38 kuruştur. ihalesi 3 

20-7-936 Puartemi ıünü aaat Ağustos 936 Pazartesi günü 
16 da Bursada Satınalma K.o- 16 da yapılacaktır. İlk pey pa-
miıyonunda olacakbr. ilk te· ruı 200 liradır. Şartname ve 
minatı 2772 liradır . evsafını görmek iıtiyenler her 

• ırün komisyonumuza ve ihaleye 
• • gireceklerin belli gün ve saat-

Kor topcu taburu icin 300 te Çorlu )lor Satınalma Satın -
lon yulaf kapalı zarfla aatın alma Komiszonuna müracaat-
alınacaktır. Yulafın kiloıunun ları. 
muhammen bedeli 4 kuruş 50 
ıantimdir. ihaleıi 31 Temmuı 
936 Cuma günü saat 16 da ya
p•lacakbr. ilk pey parası 1013 
liradır. Teklif mektupları ihale· 
nin yapılacağı saatten bir saat 
önceye kadar Çorlu Kor Satın · 
alma Komiıyonuna tevdi edil· 
miş bulunacaktır. Şartname ve 
evsafını görmek istiyenler her 
rün komiıyonumuza ve ihaleye 
gireceklerin belli gün ve ıaatte 
Çorluda Kor Satınalma Korniı-

* • • 
Koö merktz kıt'atı için Pa

ıarlıkla 10,000 kilo sade yağı 
29 Temmuz 936 Çarşamba günü 
saat 16 da satın alınacaktır. İlk 
pey parası 675 liradır. Evsaf 
ve şerai•ini öğrenmek iıtiyen· 
lerin h.er gün komisyonumuza 
ve eksıltmeye gireceklerin de 
belli gün ve saatte Çorluda 
Kor Sabnalma Komiıyonuna 
müracaatları. 

2-lnşaat- Tamirat. Nafıa işleri · Malzeme · Harita 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1- 400,000 adeti y ahşıban parke taşı on bet gtin müddetle 

kapalı zarfla ekıiltmeye konuhnu~tudr. 
2- Muhammen bedeli 36000 bra ır. 
3 - Muvakkat teminatı 2700 liradır. 
4- Şartname ve keşifna~esi~i görmek iıt.eyenler _ h~r gün 

fen itleri Direktörlütüoe. tahplerm de 28·7-~3G talı (UDU Hat 

10,30 da B•lediye eacü•euin. m\iracaatleri. 

16 Temmuz 1936 

.---------------------------------------Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 
Ga:ele mtindericaltnılan maada: 

1 - Tacirleri al<ikwlar eden kamın, kararname, 
ticaret nmahedderi, kontenjan lisfflerini parasız ola
rak ~ürkce ııeya fransr:<·a il<ine surttile abonelerine. 
takdım r.der. 

'2 - Abonelerinin ve.ryi nuişkülıilım h<il için bu is
lerde lecnilwli vı· saltihiyei sahibi bir mritehass;sı 
istişare için paras1: olarak emirlerine armide b11lun
ılu.rmaktad1 r. 

J. - Bilwmwı lerrr>me işlerinde «Poliglofo Bürosu 
larafmdan yıizde '},; tenzilıil yap!lır. 

5- Teklif me1:tuplarının o gün saat doku:: buçuğa kadar be· 
hemehal verilmesi lazımdır. 

İstanbul limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

Tuzla Tahaffuzhaneıine 

Ayazma mahallinden getirile· 
cek olan su ve yapılacak mo
tör tertibatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 1953 
liradır. 

2- Bu işe aıd şartname şun
lardır. 

A - İdari şartname 
B- Fenni şartname 

3- İstekliler bu şartname ev· 
rakını parasız olarak İstanbu? 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Levazımından alabilirler. 

4 - Eksiltme 29 temmuz 936 
Çarşamba günü .saat J4 te Ga
latada Kara Mustafa Paşa so· 
kağında mezkur Merkez Sa
bnalma Komisyonunda yapı
lacaktır. 

5- Ekailtmeye gireceklerin 
146 lira 48 kuruş muvakkat 
teminat parası ile en az 3000 
liralık bu g'.:bi işler yaptığına 
dair bir ehliyet vesikası gös· 
termeıi şarttır. 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaatından: 

Diyarbekirde yaptırılacak 
yapılar kapalı zarfla eksiltme· 
ye konulmuştur. Keşif bedeli 
240,467 lira 15 kuruştur. İlk i
nanç parası 13.274 liradır. İha· 
leıi 3·8-936 pazarteai saat 15 

dedir. Keşifname resim ile idari 
ve fenni şartnamesini almak 
isteyenler 12 lira beş kuruş 
karşılığında komisyondan a
lırlar. Eksiltmeye girecekler is
tekli bulunanlar için 2490 .a· 
yılı kanunun 2, 3 üncü mad
delerinde istenilen ve bayan· 
dırhk bakanlığından alınmaaı 
gereğen fenni ehliyetnameler 
için ihale gününden sekiz gün 
evvel mezkur Bakanlığa mü
racaat edilerek buradan da 
alınacak belgelerle idari 1art· 
namede istenen ve behemehal 
verilmesi mecburi olan veaa· 
ikle birlikte teklif ve teminat 
mektuplarını da ihale ıaatin

den en geç bir aaat evveline 
kadar Ankarada M. M. V. H

hnalma komiıyonuna verme
leri. 

J. flektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Ayancık Belediye Reisliğinden: 

Ayancık kasabaaına yapılacak elektrik tesisatı hakkındaki i· 
lanın eksiltme müddeti tatil günleri haric 22-7-936 çarşamba gü
nü saat on dörtte ihale olunmak üzere on gün müddetle temdit 
edildiği ilin olunur. 

• • * 
Türbede bulunan eski Maarif binasının 834 lira -t4 kurut ke-

şif bedelli Elektrik tesiaatı ile 1189 lira 10 kuruş keşifli kalori
fer tesisatı tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. "İstanbul Be· 
le!liyesi İlanları' ,,na müracaat. 

4.--llaçfar, Klinik ve İspençiyari alat: 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

6 Kalem baytari malzeme satın alınacaktır. Bedeli 600 liradır. 
İlk teminatı 45 liradır. İhalesi 31·7 -636 cuma günü ıaat IOdadir. 
İstekliler evsaf ve şartnamesini almak ve görmek istiyen bedel
siz olarak M. M. V. Satınalma komisyonuna müracaat ve münaka· 
aaya gireceklerin 2490 aayılı kanunda gösterilen veaaikla ve te
minat mektubile birlikte belli gün ve ıaatta ıabn alma komiı-
yonuna gelmeleri. 

• • • 
Muhtelif büyüklükle 21000 larak M. M. V. satınalma ko· 

adet serum şiıesi satın alına- miayonuna müracaat ve müna· 
caktır. Tahmin bedeli 950 lira· kasaya gireceklerin 2490 aayıh 
dar . İlk teminatı 71 lira 25 ku· kanunda ıöıterilen vesaikle ve 
ruştur. İhaleıi 31-8-936 pazar- teminat mektubile birlikte bel· 
teai günü saat lOdadır. İstekli- li gün ve aaabnda utın alma 
ler evsaf ve şartnamesini almak komiıyonuna gelmeleri. 
ve ıörınek iatiyen bedelıiz o· 



I 
kapalı zarf usulile sabn alına 
cakbr. Tahmin bedeli 14600 
lirad1r. Muvakkat teminata 1095 
liradır. fhal~ıi 28·8-936 cuma 

günü saat 1 Odadır. istekliler 
evsaf ve fartnamesini almak 
ve görmek iıteyen bedelaiz ola• 
rak M. M. V. ıabn alma ko · 
misyonuna milracaat v müna
kaıaya rireceklerin 2490 sayı· 
h kanunda röıterilen vesaikle 
ve teklif ve teminat mektubla· 
rile birlikte belli r6n ve ıaa• 
tinden en az bir ıaat evvel ••· 
bn alma komiıyonuna verme· 
leri. 

9... Müteferrik 

iktisat Vekiletinden : 
Vekaletimiz için kenarı, veya kenarsız ve 90 santim ıenifli· 

tinde ve 1210 lira muhallllben bedel ile 550 m•tr• koko yol ha 
mı arbrma ve elcsiltme ...Ulite aatıa ab..,cakbr. 

28-7·936 ıalı ınnn saat 10 da Levazıld MldlrlGtilnde toplana
cak komiayonda. ihale•i yapdacakbr. lıteklilerin yilzde 7,5 mu· 
vakkat teminat par•larıaı yahrmak Gzere Levazım MGdilrliitilne 
milracaatları ilin olunur. 

Devlet Demiryolları ve limanları itletme 
U. idaresindan: 

Muhammen bedellerile iıimleri qafıda yazılı malzeme 14 8-9.18 
Cuma gllnil hizalarında 1ö1terilen saatlerde kapak aarf uaulile 
Ankarada idare binasında satın almacakbr. 

1 
Bu. itlere grimek isteyenlerin blıalarıacla f&terilen muvakkat 

Yazıhane Ma zeme temlnatlarile kanunun tayin ettiti vesikaları ve Reaml Gazetenin 
e Aakeri Sabnalma komisyonundan: 7-5-9.16 tarih ve 3297 numaralı nüıba11nda intit•r etmlt olan ta· 

6'uma a bar rine ver'len ve basıma iti da limatname dairesinde ahnmıt veıika ve teklifleriai ayni fila Hır· 
ile til:en :at~:alma ko~iıyonuna buyruk edilen davat Malzemeıi için "14,,e; çinko levlialar için saat 14, 15ıe ıal· 
~a aid tercilme edilmi• üç e.erin beheri için vanize koblo teller için Hat "14,30 ,,; adi: ve ıalvaniıe demir tel
~rilecekti Bu itin yapılması için Selimiye ler ve saire için saat "14,45 e,, ve kurtun leYhalar için de saat 

"Alre4iila'a Komiayonu~ca 22-7-936 saat lf\ da pazarlıta "15 e,, kadar Komisyon Reislitine vermeleri lamdır. Şartname

iç ... r 5, 6, 9er formadan ibaret olup cem'an 

beherind~n 600 er nusha tebedilecektir. Bir 
uı için talamin bedel olarak, 17,5 lira he•ap 

becleli muhammenl 350 liradu. Teminatı kat'isi 

,,,.1ı9•i eksiltmeden evvel Tilm Muhasebeci vez· 
~alıdır. 

Iderin tab itlerile mettul olduklarına dair 
etmeleri meıruttur. 

r sin komt.yonda 16rOlebilir ve iıtenen i· 
alınabilir. 

Ankara V aliliiinden : 

.octrom alanında kullanılmak Gzere bir tra~ar 
111&kiaai ao..7-838 -~ .... ~· 

Ylta,.et btna•ında topllmU Daimi enclmende 
.:lnre kapalı zarf uıulile ebitmeye konmuıtur. 

tirw• ibarettir. Muvakkat teminat 375 liradır. 
P.Nf-melr.tultlaruıı, teminat mektup veya .-akbuı· 

ası vesilialarile birlikte ihale ıünl ıaat l5e 
ldmt enclmeai feiılitine vermeleri llzımd1r. Ek· 

...,_ nafıa mldlrlütlnde ıarOlebilir. 

pmba (Ünü saat on beftedir. 
Taliplerin mezkir rinde Kırk· 
lareli tilmen ıatın alma kOIDiı

yonunda bulunmaları bu maki · 
nalar evelce alı- maklnala• 
rın ayni olacaktır. 

bir saat evvel M. M. V. Satan 
alma lcomil)'onuna vermeleri. -
latanbul Levazın'l Amirliği 
Sabnalma komisyonundan: 

lr•t 1aka11 için 2200 adet 
n~ .. b, "Gt• yaka ifueti 
17 , ...... 9itı8 cuma ıhO 
ıaat 14 30 ~· SabDalma 
Komisyon...- ,...., ... alüia-
caktlr. ihale 11•• _.. .... 
tile abnacak olan y6* 1pHt1 
ifin i9teklilerin belli •aatte lco
aüayona relmelerl. 

ler parasız olarak Ankarada Malze .. e dalreıincle, Haydarpapda 
Tesellim ve Sevk Şeflitinde datJblmaktadır. 

1 S M 1 "Muhammen Muvakk•t Ek•iBme 
bedeli teminat ıaati 

malze· Muhtelif hırdavat 
meıi 3200,50 lira 

Cemau 33, 700 kilo muhte· 
telif eb'adda adi ve kalopili 
için ~inko levha 9368 

Cemen 5,800 kilo muhte
lif eb' adda ıalvanize kab-
lo tel 2595 ,, 

Ceman 6,250 kilo muhte
lif eb'adda deımlr tel, tav• 
lanmıt •oba teli, ralva
niıe demir ve bat teli 
600 rulo dikenli tel, 500 
metre kalbur teli 3843,75 " 

Ce~an 4,700 kilo muhW. 
lif "''adda kurİu.a levlaa 

1-- Emlak 

244,54 lira ı~ 

702,60 lira 15.15 

194,62 lira 

273,28 lira 15,45 
1 

18,'10 lira 

Konya Belediye Reiıliiinclea : 
Muhammen 

bedeli Cinıl Mevkii Evaafı 

Lira 
17000 Otel T ~vfikiye 

~dclui 

Oıt katta ah,ab on oda, bir kırat
hane ve bir ardiye, Iİlt kı•ımda 8 
ka,ir clGWn, bir ee1a11._ ·.-e bir 
kabYehane. 

Yukarıda mevki ve numaraıile muhammen hecl',n ve enih 
yuıb Belecl\yeye ait otel 21 7/936 ıalı rünl saat t5te kaf81ı xaif 
uaulile Belediye Enclmeninc1e ihale edUmek Clzere 8/7!938 tari· 
hinden itibaren 15 giln milcWetle artbrmaya çıkardınıfbr. 

Kaa\IDa muvafık ıurette tanzimi me'-.l'at olan tekllfaamelerle 
muhammen bedelin ylsde f ,ö i Diıbetinde ita•• 1111eff11t olan mu· 
vakkat teminabn 21 7 186 ..ı. sGnil •aat onbefe kadar Belediye 
Riyuetine tevdi eclilntlf olman lkımdır~ 

Geç relen veya vaktiacle verilip te kanna tlJfUD olmaya 
mektublar kabul eclilmiyecelctir. 

Balıklı Rum haıtaneıi idare Heyetinden : ··----· Semti Mahalleai SokatJ No. 
Galata Mlenedzad• Aynalılokanta ıa 

" ,, Blyillıbalıklı 
Hanının içinde 1 ,2 

,, " ,, " 
Beyotlu T.Uim K&tlb•u.tafa 

31 

_ç.a.w, Metelik 28 

• " • ,, aa 
• " " • 38 
.. .. " " 34 
" " " ,, 38 

Fenerde, AbdiHbafl, Ayazma ıok\lk 11 
" " Çılmk " 2 

Topkapı Takkeci Salbüe ,, 3 
Botu\çl Arnavutk8y Fr•qcellcı l 

,. Y eaikly Siİnitşi • 8 

Ciaıü nellk l&W.. T.L. 
DClkkla HIB. -

118.-
100.-

ET ~ 
.......... N •• a-.._ 

,, No .. . 
" .... ~ 
" Ev 

DClkkb 
E9 

No.10880.-
120.-
80.-

Devlet D·Atıiıif..-...ıııı 

manian lıııetııa« 
ldareıin 

ve elt'atta cem• 
maden ve pirinç 
17·7·9.18 Cuma sflal 
Haydarpapda rar 
lindeki 1 iıaci ifletae 
nu "tarafıncl• pazar 
ahaacakbr. 

Bu ife prmek • 
2ao lira 85 kurqluk 
teminat vermel•rİ •• 
tayin ettitl veıikal• 
ekıiltme ,0110 •••ti 
kelaiqona mlraea 
dır. 

Bu it• ald 
mi•yoadan paranz 
tıblmaktadır. -

köı itl•·-it •• 
clevrilmlf 11 .... ılk 
lik mete ... ...... 
zane.i lblL ... , M 
e4Pmek Gaere a9'ı\ 
lconalıaqtur. 

2- Atacları 

yeialer herrla 
Belpacl Ormaaı 

reld:arlltbe mllll• 
lirler. 



lele •llclan ötür& evvelce 
çıkarılıp talib zuhur 

'1ik11 Ötürü aahlamıyan 
tar ve evsafı ya zıh 

kamyon ile tutlalar 17 7 936 
günlne musadif cuma rünü 15 te 
sahlacğmdan rörmek ve fazla 
izahat almak istiyenlerin Eyüp 
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Ma\iye Şubesi Tahsil Baş 
murlutuna müracaatleri ilin 
nur. 

me· 
olu-

Sayfa 3 

İstanbul Belediyesi İlanları 

istanbul Gümrükleri Satış işleri Müdürlüğünden · 

Keşif bedeli 831 lira 44 kuruş olan türbede bulu· 
nan eski maarif binasına yapılacak elektrik tesisatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif evraki ve şartnamesi le· 
vazım müdürlüğünde g örülür. İstekli olanlar Nafia Veki· 
letinden elektrikcilik ehliyetnamesi -bulunması şartbr. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerde 2 4 9 ) N.lı kanunun tayin 
ettiği vesika ve 63 liralık mu va kat teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 29 Temmuz 96 çarşamba günü 

Atırlıtı 
K. G. 

1120 00 
1113 00 
955 00 

1578 00 
3273 00 
673 00 
405 00 
550 00 

672 00 

303 00 
31100 

219 00 
111 00 
493 00 

345 00 
405 00 
357 00 

422 00 
322 00 
155 00 

1500 00 

222 00 
283 00 
243 
161 00 

800 00 

219 500 
260 00 
141 00 

7856 00 

445 00 
10 00 

101 00 

7748 00 
30 500 
34 00 
2 220 
2 940 

21 00 

19 00 
6700 

Degeri 
L. K. 

16 - 7 

134 40 
200 34 
143 25 
236 70 
147 75 
53 84 

467 78 
330 00 

Marka numarası 

- 936 ihale günü 

M. K. Muhtelf 

M. K. " 
L. V. 136 45 
C. Ff 21 27 
D. K. V. 22 K 
C. H. 1 12 
B.B. 8065 fı6 
C.B. 1 9 

17 - 7 - 936 ihale tünü 

168 00 M. S. AKB 17909 1 
465 4 l G. T. 316 

348 14 

306 60 
444 00 
147 90 

350 18 
65 
58 00 

20 - 7 

264 00 
81 00 

620 00 
300 00 

888 00 
425 00 

10 oo 
81 00 

G. T. 317 

i.D.C. 1468 71 
C.T.A. 57805 
S.H.BB.M. 38 41 

L. K.SZS 4711 4723 
A.P. 2868 
A.P 2588. 

• 936 ihale günü 

N.B.S. 530,513 
M.S. B.S. Mnhtelif 
O.K.O. 61 
K.Z.H. 5064 

T. İ. 86510 11 
A. K. 6125 1 
00 000 
P. L. 677 

22 - 7 - 9.16 ihale ıünü 

480 00 J.C. 1261 1253 

1188 00 L. K. 1 ~ 
488 00 F. W. 381 

71 00 00 000 

43'l 08 M. K. Muhtelif 

417 41 H. S. T. 652 54 
180 00 s. c. 1 

182 00 H. 7476 

24 - 7 - 936 ihale ıilnü 

1163 00 S. R. 00 
26 00 8.F.F.E. 318 

510 00 8 .F.F.E. 319 
160 00 00 57 99 
159 00 57 59 

221 00 

6900 
1 176 00 

H.A. 3 

00 ~43 
D. V .Ş. J.8. 2966 

Eşyanm Cinıi 

Kesilmemiş yazı kağıdı. 
Kesilmiş çizgili yazı kağıdı. 
Gayri ıaf sülfat damonyak 
Bir renkli porselen tabak. 
Adi cam damacana. 
Demir soba. 
Topu boy ah pamuk menıucat 
Ağaç kundura kahbı . 

Sade cam lanba gulupu. 
Basma halinde pamuk mensu

cat parçaları 
Kaaarlı pamuk menaücat par· 

çal arı. 
Makinesiz oyuncak 
Sun'i ipek ipliği 
Yaldızlı porselen kahve fincanı 

ve tabak 
Topu boyoh pamu•t menıücat. 
Su ıurahtai 307 adet 

" " 329 " 

Pamuk ağ ipliği 
Sade cam lanba gulupu. 
Yün ntensucat 
Sıgara kağıdı evaafmda katıd. 

Transit 
Sun'i ipek ipliği. 
Gramofon aksamından çelik yay 
Boş şişe Transit 
Hasır şap~a 

Boyah yaldızh ağaç . çerçeve 
korneşi. 

YCin mensucat 
Pamuk kadife 
Sade demir düğme teabiti u· 

mumi. 
Kurulmamış kompile meDsucat 

makinesi ve aksamı. 

saat l5 te daimi encümende bulunmalıdır. (B) 96 

* * * 
Keşif bedeli 1189 lira 1 O kuruş olan belediyece sa· 

tınalınan eski maarif binası kalorifer tesisatı tamiri a
çık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi 
levazim müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 2490 N.lı 
kanunun tayin ettiği ~vesika ve 90 liralık muvakkat te
minat makbuz veya mektubile beraber 29 Temmuz 936 
Çarşamba günü saat 15 te daimi encümende bulunma· 
lıdır. B (95) 

" 

İnhisarlarUmumMüdürlüğünden: 
- Şemsipaşa deposunrta katlar arasında yapılacak 

ı ( 1307 ,44) lira keşif bedelli tad'latın işçiliği 27 • 7 -936 ta
rihine raslayan pazartesi günü saat 1 t de pazarlıkla iha· 
le edilecektir. İsteklilerin keşifnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlık için de yüzde t 5 teminat paralarıyla 
birlikte tayin edilen gün ve saatte Kabataşta Levazım 
ve Mubaayat Şubesindeki Alım Satım Komisyonuna mü· 
racaatları. (83) 2- 4 

* • • 
1 7-7-936 gününde kapalL zarfla eksiltmeye konu· 

lan l 6262 lira 80 kuruş keşif bedelli Milistaki idare
hane binası inşaatına istekli çıkmadığından yeniden ay
ni şekilde eksiltmeğe konmuştur. 

2 - Eksiltme evrakı 82 kuruş mukabHinde İstanbul
da İnhisarlar İnşaat Şubesinden alınacaktır. 

3- Eksiltme 30-7-936 perşembe gün_ü saat 11 de 
kabataşta inhisarlar Levazım Şubesindeki alım satım 
komisyonunda yapılacaktır. 
4- Muvak}tat teminat 1219 lira 71 kuruştur. 

Topu boyalı pamuk mensucat. 
Diz beyaz porselen sofra takımı 

tabak 

5 - lst~klilerin ihaleden en az üç gün evveline kadar 
inhisarlar inşaat Şubesine gelerek en az bu büyüklükte 
bir binayı muvaff akiyetle yapmış olduklarını ve diplo~ 
malı Mimar veya Mühendis bulunduklarını gösterir ve-. 
saik ibraziyle ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme 
evrakını istemeleri lazımdır. 

Cilalı pirine karyola aksamı 

Toz şeker. 
Mukavva kutu 
ipekli pamuklu pantalon ask111 
lpek mensucat 13 parça 
işlemeli ipek masa örtösü ve 

oyala yemeni, işlemeli, ipekli 
pamukl• örtü ve havlu . Çev· 
re ve yasbk yüzleri 20 parça. 

Pamuklu kadife üzerine yalancı 
telli işlemeli altı köseleli terlik 

85 çift. 
Yün battaniye 
Pamuk kurdela. 

6 - Kapalı zarflar ihale günü saat J O a kadar Ko· 
misyon Reisine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(84) 2·4 

* • * 
Nümunesi evsafına uygun olmak şartiyle Mısırdan 

mamul (10600) kilo ni şasta kola 28-7-936 tarihine raıt
lıyan salı günü saat 15te pazarlıkla satın alınacaktır. 
isteklilerin nümuneyi görmek üzere her gün ve pazar
lık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 mu· 
vakkat güvenme paralarıyla birlikte Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım, Satım Komisyonuna 
müracaatları. (87) 2--3 

ı .... 
~- 1549 S. KH. mücibince yukarıdaki 
t\ ~erlerinde yazıla gllnlerde ve saat 14 
~- ~· Kan. hükümleri daireıinde açık 
~- l' ile aatılacakbr. 2- Ülkeye ithal 
"lllt, '~cı çıkmazsa ayni celsede yaban il
'-t, at ..... ttrillmek tartile istekliıine ıablacak· 
~ lteldilerin yüzde yedi buçuk pey 

veya ticaret odası vesikalarına göstermeleri 
tarttır. 4 Peşin para ile mal almak iste· 

İstanbul asliye ikinci 
Hukuk mahkemesinden: 

935-51 

müddeabih kifigörülmesine 
binaen davacı vekilinin 
müddeialeyhe bir yemin tek
lifine hakkı olduğuna dair 
verilen karar üzerine ye
min etmek üzere mahke
ye gelmesi için ilanen ya
pılan tebliğata rağmen gel
meyen müddeialeyh Arif'in 
yeminden kaçınmış sayı· 

yenlerin eşyanın deterini temamen ve vak· 
tinde pey olarak yatırmalara. 5 Pey mak· 
buzları kanunen muayyen zamanda komis
yona •österilmelidir. 6 - Her g.ün pey ak· 
çeai alınır. Yalnız ihale günlerinde saat 

13,5 ta kadar pey akçeai.nin ~lınması için 
muhasebeye müracaat edılmeaa ilin olunur. 

25 

ili röaterir makbuzla beraber, peti• 
e lllal almak isteyenlerin erbabı tica• 

0 lduklanna dair ünvan tezkerelerini 
~!!!!!!!l!!~ ...... P!ft!!!l!!!!!!'!!!l!"!!!!!!!!!l!!'._..!1!!!!!!!1!!!'!!" 2tiZ 

~ 

ı Flor in 8'2, 

20 Çek kr onu 85, 

1 A vusturya !;il. 2'2,fıl.I 

ı P eçe ta 14,-

1 Mark :!.8, 

Alı ş Satış 1 Zloti 19,-

624, - 6H1, 1 Pengi'ı ~.-

1~,rıo 124,50 20 Ley 1!!, -

Hl.'{,- lüü, - 20 Dinı:ır 48,-

190, 196, - ı Yt-n :ı·~ .-

80, - 84,- 20 tsveç kronu :H, 

21,.iO 23,.iU t T ürk aı.tını ~7.-

812,- 820. 1 Banknot Oı.B . 242, 

S4, - , Çekler 
~.- Açılı ~ Kap:ını ş 
24, --

Londr• b29,';5 u~.oo 
16.- Nev York U,7HS.'l u,wr,:; 
:11.ı, - Par is 12,00 12,04 
22,- 1 Mllan<> 10, 117fi 10,l<>!l2 
24,- Brüksel 4,71\)() 4,7 141 

16, - Ati na t\4,7\ı 114, f;.\\l!'i 
r.~. - C~nevr e ~, ;.4,- :!,4ar,.., 
:ı4,- Sof)a tj;{, trıti~ ı ;:ı , u:-,·ıı; 

33.- Amstenlaın 1, l 'i:!ll 1, tli\li'\ 
\168, - Prag rn. rn.+:ı Hı,ta~ı 
~M, Vi) ana 4, 1937 ı, Hfü7 

22,- 25,- Madrıd 5.82,- 5,8129 

Davacı maliye muhake· 
mat müdüriyeti tarafından 
m~ddealeyh İstanbulda la
lelide şair haşmet soka
ğında 19 sayılı evde Arif 
aleyhine açılan alacak da
vasıadan dolayi müddeyi 
aleyhin ikametgahının meç· 
huliyeti Hasebiyle olbabda
ki davetiye ile hakkında 
ittihaz olunan gıyap kara· 
rını ilanen tebliği ıuretiyle 
gıyabında tahkikat icra ve 
ikmali muamele edilerek 
davayı evrakı müştemi 
mahkemeye tevdi edilmiş 

ve davacı vekili tarafından 
ibraz edilen vesika sukutu 

larak lddiayi kabul etmiş 
addedileceğine dair tekrar 
20 gün müddetle ilanen 
tebliğat yapılmasına mah· 
kemece karar verilerek 
muha~emesi 28-9-936 pa
zartesı saat 14 de bırakıl-

mış olduğu malum olmak 
üzere Hukuk usulun muha· 
kemesi maddeyi mabıusası 
mucibince ilin olunur. (97) 
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Les avantages procures par notre journal 

a ses abonnes 

En d.ı•lıors de son ronle1111, le <df ünakasa Gazete-· 
sfo ~ffre. <İ ."it'S abonm;s les a11anla!JeS sulııanfs: 

1 ·- l l publie en :mpplrmenl le le~rte en Jrançais 
1e lou/es les lois, tlfcrf'fs·loı', traİll:s de commerce. 

tl:>lt'S cles contlngenlemenis de. et les snıımet nralılİ-
t'llle l · :ı · n a se.ı.; abonnh. 

':! - il mel qracieusement <i la <lisposlllon de ses 
u~o~n.ı;s un sp;>c·ialisle en matiüe jist·a/e, <'apable el 
C.l/>erlf11erıft:, pour toııte consultation, afin de rt>somlre 

1 

le:> ~{ııeslions epineusı·s de (ise el d'imp<il. 
, :~· - l.e Bt1reacı de Traduclioa «Poliqlol» effectw·, 
'' l •nt ı· · · -• t'n zon de nos abonnes 11ne e.'{comple de 2.) 

_pour t'e11t dans leurs truuaux de lraduclfon et de copie. 
,·····~·~...... ~ ; ·-·--soM-MAIRE~ .... - ................................. . 
ı 1 A) Adjudicationı au Rabaiı. . 

ı 2 - Conatruction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ete. 
- Produitı Cbimique et Pharmaceutique·lnslruments Sani· 

3 taires·Fourniture pour Hôpitaux 
ı 4 - Habillement • Lingerie - Chaussurea ete. 

t
; - lnstallations et Materiel d'Electricite, de Gaz, de Chauffage 

5 _ . Central. · 

6 Agrıculture - Machinea et Fourniture Aratoirea ete. 

7 - Travaux d'imprimerie. Reliure - Papeterie 
ı - l>ivera. 

•-..._ B) Adjudications a la Surenchere 

·=--=-..======-- = -=- =-

JEUDI 

ti on electrique de la ville d' A · 
yandjik a fte prolongee de 10 
jourıı. E.lle aura lieu le mercredi, 
22-7-936 a 14 h. 

-5 

Agriculture - Machines 
1 et F ourniture Araloires 

1

1 ete_. ______ . 

Tracteur une piece el machi· 
ne pour pelouıe 6 pieees. Prix 
est. 5000, caut. prov. 375 L. Adj . 
sous pli cachet~. Com. Perma
nente du Vilayetd'Ankara, jeudi 
30-7 -936 a 16 h. Cah. des eh. a 
la Direction des Travaux Publica 
d' Ankara. 

. 
Compre11eur d'orge 4 pieces. 

Adj . de gre iı grt' . Com. dcs 
Achats Militaires de KirklareH, 
mercredi 22-7-936 iı 15 h. 

• 
6 -

Travaux d'lmprimerie 

Reliure • Papeterie 
F O'.lrniture de Bureau 

-=- - --=---

rouleaux, toile metallique pour 
cribles et claies (Diverses di· 
mensiona) 500 metre~. Prix est. 
3643,75, caut. prov. 273,28 L. 
Vendredi, 14·8·936 a 15 h. 45. 

5. - Tôles en plomb (diverse) 
dimensions) 4700 ltilos. Prix eat. 
1316, caul. prov. 98,70 L. Ven
dredi, 14-8·936 a 16 h. 

Ceux qui dcsirent y prendre 
part doivent remettre a la Pre · 
ııidenee de la Commiuion leı 

ıraranties provisoires indiquees 
en rerard de chaque marchan· 
disc, les certificats exiges par 
la loi, le certificat de eompetenee 
dresse ıuivant les preaeriptions 
parues dans le Journal OHiciel 
du 7-5-936 No. 3297 et leurs 
offres, le meme iour, pour !es 
matieres de quineaillerie jusqu'a 
14 h., pour les tôles en zine 
14, 15, pour leı eables t .n fil de 
rer tresseııı galvanises 14.30 h., 
pour les fils de fer galvanisea et , 
autres 14.45 h., et pour les tôles 

ı en plomb jusqu'a 15 h. 
Les cabiers des eharges sont 

distribues gratuitcment au Ser
vice des Approviaionnements a 
Ankara et au bureau de reeep
tion a Haydarpacha. 

........... 
-.&__ Adjııdicat~~~;· .. R;b~ı;·· ........... H-.... ~~ ..... H .. ---H .. _ --- · 

--=- 1.- F ourniture pour veteri. 

lmpreasion de troiı ouvragea 
(traduction concernant l'ttviation 
ame• icaine) composea ehacun de 
5, 6 et 9 f ormes, soit en tout 20 
forınes, et a 600 exemplaires de 
ehacu'l. Prix est. 350 L. (a raison 
de 17 ,50 L. p:ıır forme et par 600 
exemplaires ).Caut.def;nitive 52,50 
L. Adj. de gn; a gre. Com. des 
Aehata Militaires de St!limiyt>, le 
22-7-936 a 16 h. Manuscrits Vİ!Iİ· 
bles a la dite Commission. 

Gourde (matral nue, en alu• 
minium, de fabrication locale ou 
etrangcre, pieces 40,000. Prix eıt. 
85 P. la pi ece. Caut. prov. 2550 
L. Adj. souı pli cachete. Com. 
d' Achat du Ministere de la De· 
fense N.ıtionale iı Ankara, jeudi, 
3·9-936 a 15 h. Cah. des eh. iı 

la dit• Commission, moyennant 
170 P. 

~-
Constru t' ~R , . c ıon - eparatıon 

~ravaux Publics,Materiel de 
onstruction Cartographie ---:--_ 
Add · - -----T 

1 
uctıon d'eau au lazaet de 

uı a d l' d et . ' e en roit dıt Ayazma, 
•nstalla ti on de mo teur Prix 

eat. 1953 · 
Ad' • caut. prov. 146,48 L. 
Si' l· ouverte. Com. d'Aehat du 
to;ır1c dde l'Adm. Sanitaire du Lit· 
ra a u Port d'lıtanbul, (rue Ka-

muııtaf L • 
cred' a P•cııa a Galata), mer• 
eh 

1
• 

29·7-936 a 14 h. Cah. des 
. grat ·ı d 1 uı cınent de l'Eeonomat 

e a dite Ad . . . 
mrnıstratıon. 

Conıtru t" -
t c ıona diver.eı a exe· 

cu er a [)· 
240467 •yarbekir. Prix est. 
Ad" ,l5, cıut. prov. 13274 L. 

l• aou8 pli h . C . ebat du . . cac ete. om. d A· 

N t. Mınıııtere de la De fen ae 
• ıo1tale • A 

936 iı lS a ııkara, lundi, 3·8-
treı d h. Cah. des eh. et au
... ·, •. ocuınents a la dite Com· 
- ıııon 

' ınoycnnant 12,05 L. 

P. --ıerre c b' 
de Yah ~ ıque pour pavage 
p . cbıha.n 400,000 pi~cea. 
rıx eıt 36COo 2700 

L. Ad· · . , caut. prov. 

P 
l· sous pli ca.chete. Com. 

ermanente d 1 M . . l't. 
d 'A c a unıcıpa ı e 

nkara, nıardi, 28-7-936 a 10 h. 
30. Calı. dcs h . 1 o· ı· . c . a a ırec ıon 
du Servıce Tcch . d l d"t 

nıque e a ı e 
Muraicip•lite. 

- 2 -

naire 6 aorteı. Prix eıt. 600, 
caut. prov. 45 L. Vendredi, 31-7-
936 a ıo h. 

2.- Ampoulea pour ıerum, de 
differentes dimensions, 21000 pie· 
ces. Prix est. 950, caut. prov. 
71,25 L. Lundi 31-8-936 a 10 h. 

3.- Fourniture pour veteri
naire 7 especea. Prix cıt. 2200, 
eaut. prov. 165 L. Jeudi 3-9-936 a 
10 h. 

4. - Droguea pour veterinai
re 25 especeı. Prix est. 14600, 
caut. prov. 1095 L. Vendredi 28-
8-936 a 10 lı. Cah. des eh. grat. 
iı la meme CommİHİon. 

-3-

Habillement - Lingerie -

Chaussures ete. 

Souliera "yemeni,, 15000 
paires. Prix eat. 170 P. la paire: 
Caut. prov. 1912,50 L. Adj. sous 
pli eachcte. Com. d' Achat du 
Ministere de la DefenH Nationale 
a Ankara, lundi 3-8 936 a 11 h. 
Cah. des eh. au prix de 128 P. 
iı la dite Commiaaion. -lnitiala "Gr,, conformement a 
l'echantillon, pour ctre appliques 
sur leı collets deı uniformes mi
litaireııı, 2200 pieces. Adj. de gre 
a gre. Com. d' Aehatı de l'lnten
dance Militaire d'lıtanbul a Top
hsne, vendredi 17·7-936 a 14 h. 
30. 

Produits, Chimiques et 
Pharmaceutiques - Jnstru- - 4 -
ment.s Sanitaires - F our· 

- nıture pour Hôpitaux 1 lnstallation et Materiel 
L c d'Electricite, de Gaz, 

ıı.a · .• oınmiuion d' Achat du 
ıw\~uterc de la Defense Nationa· de Chauffage Central 
le ıı A k h . --- • , . " ara, ac etera , par voıe • • 
J adı. lea artidea ıuivanta : L'adjudication de l'inatalla· 

- 7-

ı_ Divers 

Tapis en coco, avec ou saos 
bordure, de 90 cm. de large' me· 
tres 550, pour l'ameublement du 
Miniıtere de l'Economie. Prix eıt. 
1210, caut. prov. 7,5 pour eent. 
Com. de la Direction de l'E.co· 
nomat du Miniıııtere de l'Econo· 
mie iı. Ankara, mardi, 28-7-936 a 
10 h. 

U Adminiatration Generale deı 
Chemins de Fer de l'Etat a An· 
kara aohetera, par voie d'adjudi
cation sous pli cachete, vendredi 
14-8·936 les marchandises auivan
tes aux eonditionı ci-has: 

1.- Diveraea matierea de quin
caillerie. Prix est. 3260,50, eaut. 
prov, 244.54 L. Vendredi, 14·8· 
936 a 15 h. 

2. Tôlea en zinc ordinaire 
et pour pile de Callaud (Dimen
sions diversea) 33700 kiloa. Prix 
eıt. 9368, caut. prov. 702,60 L. 
Vendredi, 14·8-936 a 15 h. 15. 

3.- Cible en fil de fer treı
se galvanise. (Dimensions diver· 
ses) 5,800 kilos. Prix est. 2595, 
caut. prov. 194,62 L. Vendredi, 
14-8-936 a. 15 h. 3o. 

4.- Fil en fer, fil en fer 
recuit pour poel, fil c!e fer 
sralvaniıe pour lien, fil en fel' 
1ıalvaniae et ronce artificiel 600 

Via metallique et en bronze, 
de difft>renteı formes et dimen -
sions, 3699 kilos. Prix est. 3077, 
70, caut. prov. 230,85 L. Adj. 
de grc a gre. Com. de la Pre
miere Section de l'Exploitation 
des Chemins de Fer de l' Etat a 
Haydar pacha, vendredi 17-7-936 
a 10 h. Cah. des eh. irat. iı. la 
m~m• Commission. 

B) Adjudications 
a la Surenchere 

La Direction des Vente deı 

Douaneı d'ls.tanbul a mis en ven· 
te, par voie de surenehere, plu· 
ıieurs articlcs se trouvant dans 
ses entrepôtı. Voir liste et con
ditions dans la partie turque du 
journal, aous rubrique "MüıayeL 

deler". -
Un camion marque "F ord,, 

No. 3959. Briquea 50,000 pieceı 
ae trouvant a l'usine de brique 
refractaire, •ise a Bahariye cad
desi, E.yub, seront venduı aux 
encheres, le vendredi 17-7-936 a 
14 h. Pour plua amples renseig
nements s'adresaer au Bureau de 
Fiac d'Eyup. 

İmtiyaz sahibi ve Yazı işleri 
Oirektöril: İsmail Girit. 

Baaıldıtı yer: ARTUN Baaımevi 
' Galata BilUlr aokak No. IO 
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·oıı 
Bureaux de traductı 

Ru" Bill ıı r N. 1., Luılll ş 

T elefone: 43091 

h fııııe 
. \Jresse ' l ı • lı"ı.:rııp s.t. 
latanbul - MÜNAl{,t\ 

ti 
16 JU1LLE1' ı9". 

f ratelll S PU 
Çinili Rıhtım han 93-!Jg;_ 

Rıhtım Telefon: . ~ 
Amıterdam - KomP~ııı ,f' 

Neerlandez dö Navı~ ııı 
vapör Anveu, Rotter •1~ 
msterdam ve Hamburi 

1 kında hareket. 

CERES vapuru ıı 
18 ili 23 Teıaııuıı 

Pıııı 
Nerlandez korn ıır 

~ 1 ..... ıııı 
nehrı vapur arı h•· 

husuıi ve seri ıeferlet· , 
Bütün limanlar içİll. 

'it p 

landez Kumpanya1ı 1 ~ııf' 
mak suretile bütün dil ııti 

ı . . d l•O man arı u;ın otru •· 

tolar .verilir._ viSI 
iTHALAT SER ~le 

Amsterdamdan kıt 
vapurlar. 'fe 
UL YSSES vapuru '2.3 1,~ doğru Amsterda.mdan "'p 
hareket ORESTES 

Tem muza doğru 

' 

Nippon Yusen Kaı 
JAPON VAPUR KU~~ 
Y akohama, Kobe, S• t 

Colombo, Süveyiş, ~~ 
Beyrut ve latanbul 

1 

arasında doğru seferler;/ 
Pire, Marsilya. Li"er 

Glaakov. ) , .. 
(doğru ve aktarırı• ı' 

DAKAR MARU 19 Teııııı>;~, 
DURSAN MARU 19 A

9 
~ 

DELAGOA MARU 1 

Hareket edecek v~/ 1 
BOLSENA Per9ernbe 11ı, 

muz, aaat 17 de 13uri il~ 
na, Köstence Novor0

' 11 
tum, Trabzon, Sall1~11 

na, Burgaz. 

QUIRINALE Cuma t1~ıeıı' 
saat 9 da Galata J{ılı~i~' 
Pire, Brindizi, Vene 
este. f . ıs 

ALBANO Cumarteıı şııi~ 
muz, aaat 17 de sel ,, . 
d ·ıı· 1 . p· patt ı ı, zmır, ıre, . te• 
diai, Venedik, Trıe~ ıS 

MERANO Cumarteıı• 
1

,1• 
muz saat 17 de sur O'ı 
na, Köstence, Suliı>'',e 
I 1 K"•teıı brai , Sulina, o f 
na, Burgaz. zZ 

CALDEA Çarşanıba ~ 
muz, aaat 17 Burı•ı'1,ıı 
Koılence, Sulina, G• 
rail. tp 

A VENTİNO Perşerıı~~,tı 
muz aaat 17 Pire. ıl 
N . M ·ı Ce apoıı, araı ya, 1'' 

FENICIA Perş. 23 1,ııi~ aaat 17, Kavala, Se ,, 
loı, Pire, Patraı, Af.y, 
Brindizi, Ankon•• J 
Trieate 'f ,/.J 

CELIO Cuma 24 . 
aaat 9, Pire, Brindlı'• 
~ik, Trielte 


